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RESUMO 

Misturas de polietileno de baixa densidade (PEBD) e poli (3-
hidroxibutirato) (PHB) carregadas com torta de mamona (TM) foram 
processadas em misturador interno, no estado fundido. Visando promover a 
adesão interfacial entre os polímeros hidrofóbicos e a torta de mamona, 
hidrofílica, a torta de mamona foi mercerizada utilizando uma solução de 5% de 
NaOH. O processo de mercerização foi avaliado através de espectroscopia no 
infravermelho (FTIR), difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). As propriedades mecânicas dos materiais obtidos foram avaliadas em 
máquina de ensaios mecânicos utilizando metodologia descrita na norma 
ASTM D-638. Os resultados obtidos mostraram que a adição da torta de 
mamona mercerizada promoveu o aumento do módulo de Young do PEBD e 
das misturas PEBD/PHB. Esse resultado pode ser atribuído à minimização de 
defeitos estruturais e ao decréscimo da área transversal das fibrilas. Aumento 
da tensão de ruptura, entretanto, não foi observado. 

 Palavras-chave: Torta de Mamona, Mercerização, Polietileno de Baixa 
Densidade (PEBD), Poli(3-hidroxibutirato) (PHB) 

 
 
INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, devido a crescente procura por materiais que possam 

substituir parcial ou totalmente os derivados do petróleo, o desenvolvimento de 

materiais biodegradáveis surge como uma boa opção para as indústrias de 

embalagem. A introdução de biopolímeros ou aditivos naturais nas formulações 

de poliolefinas contribui para aumentar a suscetibilidade desses materiais à 

biodegradação. A adição de cargas de origem natural, como a torta de 
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mamona, também tem sido considerada uma maneira de diminuir os custos do 

produto final além de propiciar a obtenção de boas propriedades mecânicas 

além de aumentar a suscetibilidade dos materiais à biodegradação. 

Geralmente, essas cargas requerem um tratamento prévio de forma a 

promover adesão interfacial satisfatório entre as cargas e a matriz. Nesse 

trabalho, tratamentos químicos foram efetuados na torta de mamona, de modo 

a melhorar a interação interfacial da mamona com o PEBD e o PHB.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
  
 O PEBD, com índice de fluidez (190ºC, 2,16 Kg) de 2,2 g/10 min foi 

fornecido pela BRASKEM S.A. (Triunfo, RS); O PHB foi fornecido pela PHB 

Industrial S.A. (Serrana, SP), a torta de mamona foi fornecida pela empresa 

Bom Brasil Óleo de Mamona Ltda(Salvador, BA) e o hidróxido de sódio PA 

(NaOH) foi fornecido pela Vetec Química Fina Ltda. 

 A torta de mamona foi autoclavada a 1200 C e pressão de 1 atmosfera 

durante 20 minutos. Após essa etapa, a torta de mamona foi triturada no 

moinho de facas do tipo Crompton por 5 minutos e colocada em estufa com 

circulação de ar, numa temperatura de 600 C por 8 horas. Subsequentemente, 

a amostra foi peneirada e a fração com partículas de tamanho menor que 150 

micrometros foi utilizada.  

 A torta de mamona foi mercerizada utilizando uma solução 5% de 

NaOH. As fibras foram colocadas nesta solução e mantidas em repouso 

durante 1 hora. Após esse período, as fibras foram lavadas com água 

destilada utilizando um sistema de filtração a vácuo. Posteriormente, as 

fibras foram colocadas em água destilada por 24 horas para remoção do 

NaOH residual. Em seguida, a solução foi novamente filtrada a vácuo e as 

fibras foram imersas em água novamente, por um período de 24 horas. 

Subsequentemente, o pH da solução foi determinado através de um pHmetro 

portátil. Valores obtidos de pH igual a sete (7) indicaram que a remoção do 

NaOH residual foi eficaz.  

Os componentes das misturas poliméricas (PEBD/PHB/TM) e 

(PEBD/PHB/TMM) foram processados em um misturador interno Rheomix OS, 
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equipado com rotores do tipo “roller” e acoplado ao Reômetro de Torque 

PolyLabRheodrive 7 utilizando uma temperatura de 1500C, velocidade de 

rotação de 50 rpm e tempo de processamento igual a 10 minutos. As misturas 

foram processadas em diferentes formulações e definidas através do software 

Minitab que foi também utilizado para o tratamento estatístico dos dados 

obtidos.  

As composições utilizadas são mostradas na Figura 1. Os dez círculos 

vermelhos representam os experimentos preparados para a obtenção de uma 

superfície de resposta. A Tabela 1 apresenta todas as composições geradas no 

planejamento de misturas. 

 

Figura 1–Triângulo de composições para as misturas PEBD/PHB/TMM 

Tabela 1 - Composição das misturas  

Experimentos 
Composição (%) 

PEBD PHB 
Torta de mamona 

mercerizada 

1 100 - - 
2 90 10 - 
3 80 20 - 
4 70 30 - 
5 90 - 10 
6 80 - 20 
7 70 - 30 
8 80 10 10 
9 70 20 10 

10 70 10 20 
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Os experimentos 8, 9 e 10 foram também efetuados com a torta de mamona. 

 Corpos de prova tipo IV das diferentes amostras processadas foram 

cortados de placas obtidas através de moldagem por compressão com auxílio 

de estampadora de acordo com a norma ASTM D638. As placas foram obtidas 

através de compressão durante 15 minutos a 150ºC e pressão de 68,9 x 106 

N/m2. Após o período de prensagem, as amostras foram resfriadas por 5 

minutos em prensa fria para a obtenção de placas. 

As propriedades mecânicas das diferentes misturas obtidas em câmara 

de mistura foram medidas em Máquina Universal de Ensaios Emic modelo DL 

3000 equipada com garras para tração com distância de 50 mm e célula de 

carga de 10 KN. A velocidade de afastamento das garras foi de 1 mm/min. Os 

ensaios foram realizados de acordo com a norma ASTM D638. 

As posições das bandas no espectro de absorção das amostras de 

mamona pura e da mamona mercerizada com solução de NaOH a 5%  (m/m) 

foram obtidos em um espectrômetro Varian, modelo Excalibur 3100. Os 

espectros foram obtidos a partir das pastilhas de KBr com varredura de 4000 a 

400 cmˉ¹. 

As amostras  sob a forma de pó foram caracterizadas por difração de 

raios-X em difratômetro Rigaku, modelo Miniflex, equipamento com uma fonte 

de radiação gerada a 30 KV e 15 mA. Esse equipamento opera no 

comprimento de onda de 1.542 Å, correspondente à banda CuKα. Os 

difratogramas foram obtidos sob velocidade de 1º(2ɵ)/min com um passo de 

0,05º. A radiação foi detectada por meio de um detector proporcional. Os 

difratogramas foram obtidos no modo de reflexão na faixa angular de 2 a 40º 

(2ɵ). 

 As morfologias das amostras foram analisadas em um microscópio 

eletrônico de varredura de bancada, Hitachi modelo TM 3000.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Curvas de difração de raios-X das amostras foram obtidas e são 

apresentadas na Figura 2. Os difratogramas mostram os picos de difração 

atribuídos à fase cristalina da mamona em 26,9 e 29,7º. A intensidade desses 

picos na amostra de mamona mercerizada é mais pronunciada. Isto pode ser 
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explicado pelo aumento da fase cristalina nessa amostra devido ao tratamento 

com NaOH que reduz a fase amorfa da torta de mamona.  

 

Figura 2: Curvas de difração de raios-X das amostras de mamona pura e 

mercerizada 

 Os espectros de infravermelho são mostrados na Figura 3. Os espectros 

das amostras estão muito semelhantes, apesar de que é possível notar no 

da torta de mamona mercerizada o desaparecimento de um pico em 1540 

cm-1 e o surgimento de um pico em 1426 cm-1. 

 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

8100



Figura 3– Infravermelho da torta de mamona não tratada e da mercerizada com 

5% de torta de mamona 

 Os resultados dos ensaios mecânicos são apresentados na Tabela 2 

Tabela 2 – Resultado do Módulo de Young dos experimentos realizados. 

Experimentos Módulo de Elasticidade (Mpa) Desvio Padrão 

PEBD 100% 109,3 9,204 
PEBD/PHB (90/10)% 131,6 6,837 
PEBD/PHB (80/20)% 128,5 16,03 

PEBD/PHB (70/30)% 113,8 22,54 

PEBD/TMM5 (90/10)% 104,7 14,39 

PEBD/TMM5 (80/20)% 177,6 13,65 

PEBD/TMM5 (70/30)% 154,8 21,82 

PEBD/PHB/TMM5 (80/10/10)% 199,1 22,41 

PEBD/PHB/TMM5 (70/20/10)% 114,8 17,42 

PEBD/PHB/TMM5 (70/10/20)% 156,5 22,59 

PEBD/PHB/TM (80/10/10)% 81,8 5,33 
PEBD/PHB/TM (70/20/10)% 69,42 8,306 
PEBD/PHB/TM (70/10/20)% 74,97 14,91 

 
Os resultados obtidos evidenciam que a mercerização da torta de 

mamona contribui para um aumento significativo do Módulo de Young. Esse 

resultado pode ser atribuído ao decréscimo da área transversal das fibras, que 

nesse caso tem menor probabilidade de apresentar falhas maiores. O módulo 

das fibras mercerizadas também aumentou devido a natureza não homogênea 

das fibras que é decorrente da predominância de defeitos estruturais que são 

minimizados com a mercerização das fibras. 

As Figuras 4a e 4b apresentam a morfologia das misturas com a torta de 

mamona sem tratamento e mercerizada. 

A análise das Figuras (4a) e (4b) mostra que o processo de 

mercerização removeu a lignina e a hemicelulose das fibras e causou uma 

fibrilação da fibra, responsável pelo aumento da área de contato disponível 

para interação com a matriz. Dessa forma a resina conseguiu maior penetração 

através da superfície da fibra melhorando a interação fibra-matriz na superfície 

dos compósitos. 
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CONCLUSÕES 

O processo de mercerização promoveu melhores propriedades de adesão 

entre a torta de mamona e os polímeros. A análise morfológica das fibras 

mostrou que as fibras mercerizadas apresentaram uma superfície mais rugosa 

e sugerem que houve remoção de hemiceluloses e das ligninas, causando o 

aparecimento de fibras finas de celulose que podem promover uma maior 

interação da torta de mamona com matrizes poliméricas. Os resultados 

mostram também que há uma tendência ao aumento do módulo de Young das 

misturas PEBD/PHB com a adição da carga.   
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LOW DENSITY POLYETYLENE (LDPE) / POLI (3-HYDROXY-

BUTYRATE) (PHB) BLENDS FILLED WITH , CASTOR OIL CAKE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Blends of PHB and LDPE were prepared by melt mixing in a Haake internal 

mixer. Castor oil pressed cake was used as filler for the blends. In order to 

improve the interfacial adhesion between the filler and the polymers, a 

mercerization process with 5% NaOH solution was employed. This process was 

evaluated by several techniques such as: X-Ray diffraction, infrared 

spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The mechanical 

properties were evaluated by traditional tensile stress-strain tests (ASTM D- 

638). The obtained results showed that the mercerization process leads to 

better adhesion properties. The Young Modulus of the blends presented a 

tendency to increase with the addition of the castor oil cake. 
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